
:فصل پنجم 

(1)نمایندگان مکتب مشاء



(شخصیت اخالقی) فارابی

– فارابی شخصیتی وارسته داشت و زندگی در دربار با شکوه و جالل 
او  از همان دوران ّ وسوسه . سیف الدوله هرگز او را م می داشت

نکرد؛ بلکه در همۀ احوال حق و حقیقت را بر همه چیز مقد ست و 
چنان که برای جوانی که به تحصیل. کم بضاعت، اما بسیار کوشا بود

شب ها در نور . اشتغال یافت، تهی د گذران زندگی باغبانی می کرد
.چراغ پاسبانان درس می خواند و اغلب تا صبح بیدار می ماند

– او کار علمی را با سادگی و قناعت پیشگی آمیخته بود و با اینکه از 
برترین دانشمندان عصر خود و از ارجمندترین کسان در نزد سیف 

الدوله به شمار می رفت، از پوشیدن جامه های فاخر و مراعات آداب 
فارابی لباس های محلی می پوشید و به . دربار خودداری می کرد

جای حضور در تاالرهای قصر سلطنتی، بیشتر وقت خود را در 
. طبیعت می گذرانید



: شخصیت علمی و فلسفی 
فارابی تقریبادر تمام رشته های علمی و فلسفی زمان خویش، از 

ه و جمله ریاضیات و موسیقی ًفارابی تقریبا و منطق و مابعدالطبیع

سیاست و اخالق، استاد و صاحب نظر و صاحب تألیف است با 

اینکه  به پیشۀ طبابت نپرداخته او را در شمار پزشکان آورده اند و

هرچند به شعر و شاعری مشهور ًعمال نبوده، اشعاری به زبان 

.فارسی و عربی به وی نسبت داده اند

در حدود سی جلد کتاب و رساله در رشته های گوناگون علمی و 

فلسفی از فارابی به یادگار مانده که از زمان او تاکنون در شرق و 

غرب مورد توجه و مراجعه و مطالعۀ علما و حکما بوده است



: اثار فارابی 
مثل علم زبان، منطق، ریاضیات، نجوم، مابعدالطبیعه، :علومالاحصاء (1

استفقه، کالم و سیاست پرداخته 

درمابعدالطبیعه و عام توحید است لحن فارابی در این : فصوص الحکم (2

کتاب به لحن عرفا شباهت داردو عباراتش نمودار عشق راستین اوبه حق و 

وجدو حال معنوی اواست 

این کتاب شرحی است بر کتاب : اغراض مابعدالطبیعهرسالۀ (3 .

اثر ارسطو و با این که بسیار کوتاه است، محتوایی « مابعدالطبیعه»

بسیار ارزشمند دارد و فیلسوفان اسالمی برای فهم صحیح مطالب 

از جمله ابن سینا اذعان کرده است . ارسطو از آن بسیار بهره برده اند

که پس از آنکه چهل بار مابعدالطبیعۀ ارسطو را خوانده و نفهمیده است، 

به یاری این رساله به اغراض ارسطو پی می برد و مشکالت 

مابعدالطبیعۀ ارسطو برایش حل می شود



: رسالۀ جمع بین رأی دو حکیم(4 .

بیان می کند و بنابر را در این رساله، آرای افالطون و ارسطو فارابی 

در واقع، . نظر خویش به تفسیر موارد اختالف و رفع آنها می پردازد

ۀ این کتاب زمینه ای است برای اینکه فارابی آرای خود را به مثابه فلسف

درست بیان کند و به همین جهت، نه یک پژوهش فلسفی  صرف برای 

المی شناساندن تفکر دو حکیم بزرگ یونان، بلکه طرح تأسیس فلسفۀ اس

است

: مقالـه فی معانی العقل (5

فارابی در این مقاله عقل را تعریف کرده است و اقسام معانی ان را 

شرح داده است



: کتاب موسیقی کبیر (6
این کتاب از ارزنده ترین آثاری است که در علم موسیقی از دنیایقدیم 

ر کتاب موسیقی کبیر در شرق و غرب تأثی. برای ما به یادگار مانده است

ر فراوان داشته ر فارابی در موسیقی ماجرایی نقل ّ است و از منابع معتب

شوداین علم محسوب می 

: کتبی در باب سیاست و اجتماعات و اخالق فارابی

آراء اهل مدینـه فاضله

سیاست مدینه

رسالتـه تحصیل السعاده



: سیاسیفلسفۀ . 
فارابی هرگز مشاغل سیاسی را نپذیرفت و با اهل سیاست نیز معاشرت نداشت؛ با 

به . این حال، در باب سیاست بسیار اندیشید و آثار متعددی در این زمینه نوشت

آرای سیاسی . طوری که می توان او را مهم ترین فیلسوف سیاسی اسالم دانست

دهدبخش عمده ای از آثار فارابی را تشکیل می 

:مدینهسعادت و 

ر او معتقد است که افراد بش. فارابی نیز مانند ارسطو انسان را مدنی بالطبع می داند

یی از برای بقا و دستیابی به برترین کماالت انسانی خویش نیازهایی دارند که به تنها

عهدۀ تدارک آنها برنمی آیند؛ در واقع، تأمین نیازهای آنها در گرو تشکیل جامعه ای 

. است که هریک از اعضای آن عهده دار برطرف کردن بخشی از این نیازها گردد

از این رو، آدمی برحسب فطرت خود، به اجتماع گرایش دارد و می خواهد در 

مجاورت همنوعان خویش زندگی کند



:فاضلهمدینۀ 
بر این اساس، بهترین مدینه ها، مدینه ای است که مردم آن به اموری 

مشغول و به فضایلی آراسته اند که در نهایت آن مدینه را به سوی 

فارابی چنین مدینه ای را، مدینۀ فاضله می . سعادت رهنمون می سازد

الم و فارابی مدینۀ فاضله را به بدن انسان تشبیه می کند؛ بدنی که س. نامد

استوار است و همۀ اعضای آن برای حفظ حیات و تندرستی و رشد 

همان طورکه در . آدمی وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهند

بدن قلب بر همۀ اعضای بدن ریاست دارد و مواد الزم برای سوخت و 

ساز اعضا و دستگاه های بدن را به اندازۀ ظرفیت و نیاز به آنها می 

رساند، در مدینۀ فاضله نیز کسی هست که بر دیگران ریاست می کند و

ریاست او عین برقراری نظام عدل و توزیع عادالنۀ امکانات اجتماعی 

.است



:فاضلهریاست مدینۀ 
روشن است که همۀ اعضای مدینۀ فاضله، شایستگی تصدی مقام 

زعیم مدینۀ فاضله باید روحی بزرگ و . ریاست مدینه را ندارند

سرشتی عالی داشته باشد و فضایل و توانایی هایی که الزمۀ انجام این

. وظیفۀ خطیر است در او جمع باشد

باید به عالی ترین درجات تعقل و تفکر رسیده باشد تا بتواند او 

مصالح مردم و شرایع و احکام را دریافت کند و آنها را با وضوح و 

روشنی برای همگان بیان نماید و شرایط تحقق آرمان های الهی را در 

جامعه فراهم کند؛ یعنی زعیم مدینه در اصل کسی جز پیامبر خدا نمی 

.تواند باشد



: سعادتسیاست و 

با توجه به مبانی ذکر شده، از دیدگاه فارابی به این پرسش بنیادی در فلسفۀحال 

دینۀ بلی، سیاست فعل و تدبیر زعیم م« حقیقت سیاست چیست؟»: سیاست پاسخ دهید

فاضله است متناسب با تعالیم و الهامات روحانی و 

احکام و نوامیس و قوانینی که از مبدأ وحی و الهام سرچشمه گرفته است تا در مدینه 

نظام خیر و عدل تأسیس شود و گسترش یابد؛ صناعات و حرفه ها برحسب 

استعدادهای اهل مدینه تقسیم شود و اهل مدینه در این نظام خیر به فضایل و صفات 

انسانی آراسته گردند و شایستگی سعادت دنیا و آخرت در وضع و حال آنها نمودار 

این سیاست، سیاست فاضله است و بدون قیادت چنان زعیمی، امکان اجرا و . شود

تحقق ندارد؛ یعنی، مراد فارابی از سیاست با معنای متداول سیاست در جهان 

.امروز؛ فاصلۀ بسیار دارد و سعادت، رکن جدایی ناپذیر آن است



:جاهلهمدینۀ 

این . فارابی در مقابل مدینۀ فاضله از اقسام دیگری از مدینه نام می برد

مدینه ها برخالف مدینۀ فاضله که مانند بدنی سالم و استوار است، به 

بدنی می مانند که از سالمت کافی برخوردار نیست و اعضای آن ناقص 

.از جملۀ این مدینه ها، می توان به مدینۀ جاهله اشاره کرد. اند

مردمش نه سعادت را »: فارابی مدینۀ جاهله را چنین توصیف می کند

چنان که اگر ایشان .می شناسند و نه سعادت به خاطرشان خطور می کند

را به سعادت راهنمایی کنند، بدان سوی نروند و اگر از سعادت برای 

از خیرات جز سالمت جسم و . آنها سخن گویند، بدان اعتقاد پیدا نکنند

فراخی در تمتع لذت ها نمی شناسند و اگر به آن دست یافتند، گمان می 

تی برند که به سعادت رسیده اند و اگر دست نیافتند، پندارند که در بدبخ

اندافتاده 



:ثانیّ علم الم
در تاریخ فلسفۀ اسالمی به دلیل برخورداری از جایگاه واالی علمی فارابی 

و فلسفی قان در باب اینکه چرا او به این عنوان خوانده شده است، دالیل ّخان

 برخی او را به این ً.مور گوناگونی را برشمرده اند. و محقّثانی لقب گرفت

دلیل که در منطق ارسطو مهارت خاصی داشت و آن را به صورت کامال 

.تصحیح شده به زبان عربی تدوین کرد، شایستۀ این عنوان دانسته اند

به عقیدۀ برخی نیز او  ًبسیاری از مضامین فلسفۀ یونانی را که به دلیل

اشتباه و قصور فهم مترجمان، مبهم و احیانا بی معنا جلوه گر شده بود، با 

استادی تمام، اصالح و تفسیر کرده و میراث فکری یونانیان را در م ثانی 

خوانده شد



پایان


